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Wijnstokgemeente 
Rodenrijseweg 295 

2651 BS  Berkel en Rodenrijs 
 

Telefoon: 010 – 51 90 444  
 E-mail: info@wijnstokgemeente.nl 

www.wijnstokgemeente.nl 
 

KvK: 27363613 
IBAN: NL53 INGB 0659 6853 96 

 

 

Activiteitenverslag van 2020 
 

Bestuur  

Het bestuur bestaat uit de oudsten en de gemeentecoördinator van de Wijnstokgemeente. In 2020 
waren dat Gert Hijkoop, Kees van Muiswinkel, Bas Visser en Janny Visser. Gert Hijkoop (lid) is per 1 
juli 2020 uit dienst gegaan en is geen deel meer van het bestuur. Daniël Dam (lid) is vanaf 1 juli 2020 
tot het bestuur toegetreden. 

 

Personeel 

De Wijnstokgemeente heeft een gemeentecoördinator in dienst voor 12 uur per week. Hieraan ligt een 
arbeidsovereenkomst ten grondslag die is opgesteld in lijn met de Arbeidsvoorwaarden kerkelijk 
medewerkers van de PKN. Het pensioen is ondergebracht bij PFZW.  

Daarnaast had de Wijnstokgemeente tot 1 juli 2020 een voorganger aangesteld. De overeenkomst met 
de voorganger is beëindigd waarbij is afgesproken dat een deel van de vergoeding tot 1 juli 2021 
wordt doorbetaald. 

Vrijwilligersvergoeding 
Een echtpaar uit de Wijnstokgemeente verricht 3x in de maand schoonmaakwerkzaamheden en 
ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. 

 

Gebouw 

Brandmeldinstallatie 
Jaarlijks vinden periodieke controles plaats volgens voorschrift. In 2020 is de brandmeldinstallatie 
periodiek gecontroleerd door een lid van de Wijnstokgemeente en door het bedrijf Adore, die ook de 
jaarlijkse onderhoudsbeurt heeft verricht op 23 september 2020. Er zijn geen bijzonderheden te 
vermelden voor het jaar 2020.  

Energie en water  
In november is de combi-gaswater ketel van de bovenzalen gemaakt door Haitsma, service- en 
installatiebureau. De printplaat is vervangen. 

Legionella 
In de maanden dat er geen activiteiten waren in het gebouw van de Wijnstokgemeente door de Lock 
down ten gevolge van COVID-19 werden alle wc’s en kranen wekelijks doorgespoeld. Dit werd 
bijgehouden op een spoellijst. 
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Waterschade 
In februari en juni 2020 is er als gevolg van overvloedige neerslag lekkage geweest in het opberghok 
en de toegangshal. De vloer en het tapijt zijn gedroogd met een droger. Hiervoor zijn dit jaar buiten 
graafwerkzaamheden verricht voor een betere afvoer van regenwater bij de afvoerput 

Tevens is er een lekkage geweest in de goot ter hoogte van de trap naar de bovenverdieping van het 
gebouw. De goten moeten in 2020 worden aangepakt om ergere lekkage te voorkomen.  

En er werd waterschade geconstateerd door een aantal dakpannen die verschoven waren i.v.m. harde 
wind. Dit probleem kon snel verholpen worden. 

Opknappen bovenzalen 
Ten tijde van de Lock down is gestart met het verven van de drie zalen die aan 1 gang liggen boven in 
het gebouw. Ook zijn er kijkraampjes gemaakt in 2 dichte deuren van de zalen.  

Klusteam en klusochtend 
In 2020 is het klusteam maandelijks in en rond het gebouw aan het werk geweest voor onder andere 
schilderwerkzaamheden, vervangen van spullen en lampen die kapot waren. 

Op 10 oktober 2020 is op een klusochtend door 18 mannen en jongens geklust. Binnen in het gebouw 
en aan de buitenkant van het gebouw werden werkzaamheden verricht, onder andere aan de riolering 
en regenpijpen. 

Project Rodenrijse velden 
Janssen de Jong Projectontwikkeling en Vink Ontwikkeling is eind 2019 begonnen met voorbereiding 
van de bouw van woningen, genaamd de Rodenrijse velden, achter en naast het gebouw. Hiervoor 
heeft firma Vermeer Expertise een binnen- en buitenopname van ons gebouw gemaakt in september. 

Er is een geluidsonderzoek gedaan door DCMR (Milieudienst Rijnmond) i.v.m. de geluidsnormering 
met betrekking tot bestaande en nieuwe bebouwing. Het onderzoek is eind 2020 nog niet afgerond. 

Verhuur zalen  
In 2020 is het gebouw aanzienlijk minder verhuurd aan de vaste huurders ten gevolge van COVID-19. 

 

Financiële zaken  

De financiële commissie is in 2020 3x bij elkaar gekomen. Aan deze commissie nemen deel de 
penningmeester, de oude en later de nieuwe boekhouder, een adviseur en de gemeentecoördinator. De 
oude boekhouder is in april gestopt met de boekhouding. 

Onderwerpen die onder andere aan bod zijn gekomen: beheerders en passen ING actualiseren, 
rekeningen opheffen van de uitgeverij en de stichting, nieuwe werkwijze van beheren van contant geld, 
afronden van geldzaken en abonnementen ten behoeve van de voorganger, hypotheek en belastingen.  

Beheerders ING  
In verband met de wisselingen in het bestuur worden de beheerders bij de ING geactualiseerd. De 
penningmeester en de voorzitter van het bestuur zijn aangewezen als de beheerders. 

Financiële gegevens over 2019 zijn op de gemeenteavond gepresenteerd, na de kascontrole door een 
kascontrole commissie in maart 2020, en vervolgens gepubliceerd op de website. 
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Organisatie 

Coronamaatregelen n.a.v. COVID-19 
Er is een gebruiksplan gemaakt waarin alle coronamaatregelen beschreven staan zodat de 
maatregelen eenduidig uitgevoerd kunnen worden door eenieder die het gebouw gebruikt. Met de 
maatregelen wordt de overheid volledig gevolgd, wat betekent dat de algemene coronamaatregelen in 
acht worden genomen: 
- nakomen van de basisregels (1,5 m afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten) 
- voorafgaande reservering en registratie via website 
- gezondheidscheck in de hal 
- placering in het gebouw  
- beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen 
- verkeersstromen, zodat het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.  
 
Voor de kerkzaal is een CO2 meter aangeschaft en in gebruik genomen zodat daarop gemonitord kan 
worden. 

Abonnementen 
In april 2020 is een abonnement aangeschaft bij CCLI voor Lied en BUMA Streaming-licentie om 
teksten van liederen te tonen als onderdeel van de samenkomst en de livestream. 

Er is een YouTube kanaal voor de Wijnstokgemeente aangemaakt waar de samenkomst via livestream 
en later de preek te zien is. 

Er is een abonnement op ZOOM genomen om Zoom meetings te kunnen hebben Deze is vooral 
gebruikt voor gebeds-, groeps-, jeugd- en groepsleidersavond, kinderclub en koffiemomenten na de 
samenkomsten om elkaar toch te kunnen ontmoeten. 

 

Samenkomsten 

Online samenkomsten op zondag 
Vanwege COVID-19 zijn vanaf maart 2020 Live-stream online samenkomsten uitgezonden. Tijdens de 
Lock down via YouTube en Zoom vanuit de kerkzaal met de mensen die nodig zijn voor de online 
samenkomst. Na de Lock down is de gemeente in de gelegenheid gesteld om 1x per 2 weken live bij 
elkaar te komen in de samenkomst volgens een systeem van groep A of B. De andere groep kan online 
via de Livestream de samenkomst volgen. Ten tijde dat groep B op zondag in de samenkomst bij 
elkaar komt, zijn in de bovenzalen clubs voor de kinderen en de peuters en is er een crèche. Na de 
samenkomst is, ten tijde van de Lock down, een online ontmoeting met elkaar mogelijk gemaakt via 
een ZOOM meeting.  

Afscheid van voorganger en zijn vrouw  
In een zondagse samenkomst op 28 juni is afscheid genomen van de voorganger met zijn vrouw. 
I.v.m. de coronamaatregelen waren er 30 mensen aanwezig en werd de samenkomst via Livestream 
thuis gevolgd. Na de samenkomst is via een ZOOM receptie de mogelijkheid om afscheid te nemen 
van de voorganger en zijn vrouw. 

Ontmoetingen door de weeks 
De bijeenkomsten van de kleine groepen werden live thuis, in het gebouw of buiten gehouden volgens 
de routekaart van de Wijnstokgemeente die afgestemd was op de routekaart van de CIO en PKN i.v.m. 
de coronamaatregelen. 

Ten tijde van de Lock down is er gelegenheid gegeven om online via ZOOM elkaar te ontmoeten. Dit 
gebeurde voornamelijk met de: 
- 2 wekelijkse gebedsavonden 
- gemeenteavonden 
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- de 2 wekelijkse kleine groepen  
- de groepen en clubs van jongeren, jeugd en kinderen 
Ook werden de leiders- en bestuursbijeenkomsten online via ZOOM gehouden. 

 

Techniek 

Omdat er in 2020 voor het eerst een livestream en een live samenkomst tegelijk werd aangeboden, 
zijn er extra middelen aangeschaft om dit mogelijk te maken. Er is een camera, een mengpaneel, twee 
laptops met videokaarten, ten behoeve van de beamer en ten behoeve van filmpjes, gekocht. 

De sprekersmicrofoon is vervangen, 2 zangmicrofoons en de drumvellen voor het drumstel. 

 

Communicatie 

Nieuwe huisstijl en logo 
In december 2020 is een nieuw logo en een nieuwe huisstijl in gebruik genomen. De huisstijl en het 
logo weergeven waar de Wijnstokgemeente voor staat: informeel, relationeel, betrokken, samen, 
Bijbels, missionair, fris en vernieuwend. De huisstijl en het logo gaan gebruikt worden voor de website, 
digitale nieuwsbrieven, flyers, posters, (muur)banners en social media. 

Website 
Er is een start gemaakt om de website te actualiseren. Hiervoor is met een eerste zoektocht begonnen 
wat de criteria-eisen zijn en welke teksten en foto’s er op de website moeten komen. Daarnaast is er 
een bouwer gevonden die de website gaat bouwen en inrichten. 

Social Media 
Op facebook en Instagram is een account aangemaakt waardoor de Wijnstokgemeente ook via deze 
kanalen kan communiceren. 

 

Tenslotte 

Dit jaarverslag is gemaakt op basis van de actie- en besluitenlijst van het bestuur en de financiële 
commissie en vanuit e-mails uit 2020. 

 

Juni 2021, Berkel en Rodenrijs 

 

 

 

Kees van Muiswinkel, penningmeester   Janny Visser, secretaris 

 


